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ملخص

مفهوم أهل الكتاب عند الشيخ محمد سيد طنطاوى والحركة "هذا البحث موضوعه :
، ورقمه اجلامعي املهدى أزاىلحممد ه قدمالذي ،")مقارنة(دراسة اإلسالمية الليبرالية اإلندونيسية

جامعة الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية أصول الدين، طالب يف،11032101503
هذا البحث استكماال ملطلبات احلصول على درجة يكون و شريف قاسم اإلسالمية احلكومية.الالسلطان 

بكالوريوس ىف قسم التفسري واحلديث.
عن مفهوم أهل الكتاب عند الشيخ حممد سيد طنطاوى واحلركة حبث الباحث يف هذا البحث 

بني رأيني. مث حيلل ويرجحاإلسالمية الليربالية اإلندونيسية. ويقارن الباحث 

بني الرأيني, وجيمع املقارنةاملنهج سلك الباحث يحيث،البحث املكتيبهووهذا البحث 

حممد سيد الباحث أيضا املعلومات والبيانات املتعلقة بالبحث ملعرفة مفهوم أهل الكتاب عند الشيخ 

. طنطاوى واحلركة اإلسالمية الليربالية اإلندونيسية

ن واألحاديث آويرجح الباحث تلك املعلومات والبيانات من خالل دليل من القر مث حيلل 

وأقوال العلماء فيها. 

أهل الكتاب كافرون ونتيجة هذا البحث، أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى, وكان 

. وقد حرف اليهود والنصارى كتبهم كما وردت ىف وذكر أهل الكتاب الينفى صفة الكفر,وفاسقون

نية. آات القر ياآل

ونسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا ىف القول والعمل, وأن يعصمنا من اخلطأ والزلل.
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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pemahaman Ahli Kitab menurut Syeikh Muhammad

Said Thanthawi dan Jaringan Islam Liberal Indonesia, Studi Komparatif. Yang

diajukan oleh Muhammad Almahdi Azli, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

11032101503 Mahasiswa Tafsir Hadist Kelas Internasinal, Fakultas Ushuluddin

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini diajukan sebagai syarat

untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S1).

Dalam pembahasan ini, peneliti membahas tentang bagaimana pemahaman

Ahli Kitab menurut Syeikh Muhammad Said Thanthawi dan Jaringan Islam Liberal

Indonesia, kemudian peneliti membandingkan pendapat mereka, menganalisa dan

mentarjih pendapat tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan menggunakan metode

perbandingan antara dua pendapat. Dengan mengumpulkan data-data yang

berkaitan dengan Ahli Kitab menurut Syeikh Muhammad Said Thanthawi dan

Jaringan Islam Liberal Indonesia. Kemudian pendapat mereka dianalisa dan ditarjih

berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran, Hadis-hadist dan pendapat Ulama.

Hasil penelitian ini adalah sesungguhnya ahli kitab itu hanya Yahudi dan

Nasrani sedangkan agama lain tidak termasuk Ahli Kitab. Ahli kitab itu sebagian

besar kafir dan fasiq, karena istilah penyebutan Ahli kitab bukan berati menafikan

sifat kekufuran mereka. Mereka (Yahudi dan Nasrani) telah mengubah kitabnya

sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran.
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شكر وتقدير

أشكر اهللا  سبحانه وتعاىل على ما يسر, وأمحده على نعمه الىت ال تعد, وما انتهى منه على 

مفهوم "الدراسة الرمسية وكتابة البحث العلمي حتت املوضوع:ما أنعمه علّي من النعم حىت قضيت 

دراسة (أهل الكتاب عند الشيخ محمد سيد طنطاوى و الحركة اإلسالمية الليبرالية اإلندونيسية

."مقارنة)

، قسم التفسري واحلديثيفعلى درجة بكالوريوسكشرط من شروط الالزمة للحصول 

.اإلسالمية احلكوميةشريف قاسم الجامعة السلطان 

وامتثاال لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : "ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس", فإىن أتوجه 

خبالص شكرى وعظيم امتناىن لــــــــ : 

حممد األستاذ الدكتور، املكرم شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان مدير فضيلة .1

نذير ومساعديه.

ةاألستاذشريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالامعة السلطان جلكلية أصول الدين ةفضيلة عميد.2

سلمني ييلي ومساعديها. ةالدكتور 

.األستاذ نكسون حسني املاجستريقسم التفسري واحلديث للمستوى الدويلفضيلة رئيس .3

، ا البحثهذأرشدين يف كتابةقد ستاذ الدكتور مشهورى فوترا املاجستري الذيفضيلة املشرف األ.4

وبفضله استطعت إمتامه يف وقته.
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فصل الدويل الذين قد بذلوا جهودهم ىف عملية التعليم ىف الفضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني.5

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان ىف و ، عامةوكلية أصول الدينخاصة،

.بيكنبارو

رئيس مكتبة كلية ، و شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةالجامعة السلطان فضيلة رئيس مكتبة .6

وفوق كل ذلك، أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري لوالدي العزيزين (ألريان بن عبد العظيم و.7

ديليانا بنت جالينوس)

جبايت ومن أعطاين القوة واحلماسة وأخريا، وأشكر لكل من بذل جهده ومساعدته يل ىف أداء وا.8

من األصدقاء والزمالء والصحابة أمجعني, فأسأل اهللا أن جيزي اجلميع خري اجلزاء ويثيبهم على 

ما قدموا.

10/2/2014، يكنباروب

الباحث

محمد المهدى أزلى

11032101503
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